Αλλαγές στο Πρόγραμμα Ανανέωσης Άδειας Οδήγησης Ηλικιωμένων
Τα προγράμματα ηλικιωμένων οδηγών έχουν ως σκοπό τη διατήρηση των ηλικιωμένων στο τιμόνι για
όσο μπορούν να οδηγούν με ασφάλεια.
Όταν οι οδηγοί φτάσουν στην ηλικία των 80 ετών, πρέπει κάθε χρόνο:
1.
2.
3.
4.
5.

Να υποβάλλονται σε εξέταση ματιών
Να υπόκεινται σε αναθεώρηση του φακέλου τους ως οδηγού
Να παρακολουθήσουν μια συνεδρία ομαδικής εκπαίδευσης
Να υποβάλλονται σε μια εξέταση γνώσεων
Εάν είναι απαραίτητο, να υποβάλλονται σε εξέταση οδήγησης.

Αυτή η διαδικασία διαρκεί περίπου τρεις και μισή ώρες. Το κόστος για την ανανέωση της άδειας
οδήγησης για τον ηλικιωμένο είναι καθορισμένο στα δύο πέμπτα του κόστους μιας πενταετούς
ανανέωσης και δεν υπάρχει επιπλέον κόστος για τη διαδικασία που περιγράφεται παραπάνω.
Το Υπουργείο Μεταφορών (ΥΜ) έχει αναθεωρήσει αυτό το πρόγραμμα ώστε να βεβαιωθεί η χρήση των
πιο ενημερωμένων διαθέσιμων εργαλείων για την προώθηση της ασφάλειας στον δρόμο, και για την
αποδοτική ταυτοποίηση αυτών των ηλικιωμένων που πιθανόν να μην δύνανται πλέον να οδηγούν με
ασφάλεια.
Η αναθεώρηση μας έχει δείξει ότι υπάρχει καλύτερος, λιγότερο αγχωτικός τρόπος για να φτάσουμε σε
αυτό το συμπέρασμα. Με έναρξη την 21η Απριλίου 2014, οι ηλικιωμένοι οδηγοί που θέλουν να
ανανεώσουν την άδεια οδήγησής τους θα:
1.
2.
3.
4.
5.

Υποβάλλονται σε εξέταση ματιών
Υπόκεινται σε αναθεώρηση του φακέλου τους ως οδηγού
Παρακολουθήσουν μια μικρότερη σε διάρκεια συνεδρία ομαδικής εκπαίδευσης
Συμπληρώσουν δύο σύντομες, μη ηλεκτρονικές εργασίες εκτίμησης μέσα στο τμήμα
Υποβάλλονται, εάν είναι απαραίτητο, σε εξέταση οδήγησης.

Αυτή η διαδικασία θα διαρκεί περίπου 90 λεπτά. Οι ηλικιωμένοι δεν θα χρειάζεται πλέον να
μελετήσουν για την εξέταση γνώσεων.
Παρακαλούμε σημειώστε ότι αυτή η νέα διαδικασία θα παραμείνει ως πρόγραμμα ανανέωσης. Οι
υπάρχουσες και ισχύουσες άδειες δεν θα ανακληθούν, αλλά όλες οι απαιτήσεις πρέπει να
ικανοποιούνται πριν την ανανέωση της άδειάς σας.
Εάν έχετε ερωτήσεις για το νέο πρόγραμμα, παρακαλούμε επισκεφθείτε το Ontario.ca/seniordriver ή
καλέστε 1-800-396-4233 ή GTA: 416-235-3579.

Ιανουάριος 2014

